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ĐẠI HỌC SAPPORO Lộ trình học 4 năm
Triết lý kiến tạo đại học  là “tinh thần của những người khai phá đầy sức sống”

Hàm ý mong muốn mọi người coi trọng thái độ chủ động, 

tích cực học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa

Trường đại học Sapporo áp dụng “cơ chế nhóm ngành học ”, 

là cơ chế mà sinh viên có thể học các môn học một cách linh hoạt với phạm vi rộng mở, 

phù hợp với sở thích và sự quan tâm của sinh viên .

Nhờ việc phối hợp các ngành học, việc học tập trở nên phong phú hơn.

Sơ đồ khuôn viên trường Nhập học vào nhóm ngành học do khu vực cùng xây dựng

Chọn ngành học

Gia nhập vào các phòng, ban nghiên cứu

Viết luận văn tốt nghiệp

Học tiếp lên hoặc đi làm (Thành tích niên khóa 2015-2020) Đại học Sapporo được thành lập từ năm 1967. Từ đó đến nay nhà trường đã đào 

tạo ra khoảng 60 nghìn sinh viên hiện đang làm việc và cống hiến cho xã hội 

cũng như kinh tế của Hokkaido. Với hoạt động giao lưu quốc tế phong phú, Đại 

học Sapporo tích cực tiếp nhận du học sinh nước ngoài. Đông nhất có khoảng 

230 du học sinh, và năm 2019 có khoảng 100 du học sinh đã học tại Trường.

Trung tâm giao lưu quốc tế đại học Sapporo (gọi tắt là SUICC) có nhiều nhân 

viên thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nga có thể hỗ trợ, giúp đỡ cho 

các du học sinh nước ngoài không chỉ trong học tập mà còn hỗ trợ cả trong đời 

sống khi ở Nhật bản, một nơi lạ lẫm đối với các du học sinh. Qua những hoạt 

động như thế, Đại học Sapporo đặt mục tiêu trở thành “Trường đại học được 

yêu thích nhất Nhật bản”.

Trường chúng tôi rất mong đợi được gặp tất cả các bạn.

Tháng 11 năm 2021 
Khánh thành tòa nhà mới 
tại Đại học Sapporo

 Các môn học giáo dục đại cương
・ Các môn học cơ bản (Nhập môn chuyên ngành , ngoại ngữ vv.. ) 

・ Các môn học nghề (học hướng nghiệp) 

・ Các môn học cơ bản về giáo dục hiện đại 

・ Các môn học dành cho sinh viên nước ngoài
       (lớp tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp)

・Big camera

・ANA sân bay Shin-Chitose

・Ishiya Shoji

・Laox

・E-craftman

・ZERO PLANNING

・AGEKKE

・ECOMIC

・Trung tâm thương 
　mại Daimaru Matsuzakaya

・Ngân hàng Trung Quốc

・Công ty TNHH Shanghai Yexin 
     Trading

・Đại học Jeonju

・Công ty TNHH Zhongli 
     International Lease Co.,Ltd. và
    các công ty khác

・Trường Đại học Hokkaido-Hệ cao học 

・Trường Đại học Osaka-Hệ cao học 

・Trường Đại học Hokusei Gakuen-Hệ cao học 

・Trường Đại học Hitotsubashi-Hệ cao học 

・Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo-Hệ cao học 

・Trường Đại học Hiroshima-Hệ cao học 

・Trường Đại học tỉnh lập Kumamoto-Hệ cao học 

・Trường Đại học Nam Califonia-Hệ cao học 

・Trường Đại học Sapporo-Hệ cao học , v.v.

・AIN HOLDINGS INC

・Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng tại
    Gran Vista

・Tòa thị chính thành phố Furano

・Du Lịch Rakuto

・ISC

・Yodobashi Camera

・Công ty truyền thông đa phương 
     tiện Sapporo và 1 vài nơi khác

Hiệu trưởng

Omori
Yoshiyuki

Tổng quan về Đại học Chương trình học đại học

Khoa Kinh tế

Khoa Tiếng Anh

Khoa Tiếng Nhật 
và Văn hóa Nhật Bản

Khoa Quản trị 
Kinh doanh

Khoa Tiếng Nga

Khoa Văn hóa 
Thể thao

Khoa Luật

Khoa Văn hóa 
Lịch sử

Khoa Nghệ thuật

Chuyển trường từ các trường đại học liên 
kết nước ngoài

Học tại nước mình 2~3 năm, học 2 năm tại trường Đại học 
Sapporo.
Sau khi chuyển tiếp vào trường, gia nhập vào các phòng ban 
nghiên cứu để học chuyên ngành.

Học được những môn cần thiết cho xã hội và để 
chuẩn bị cho việc học chính thức các môn học ở 
năm thứ hai và các năm sau.
Thích hợp cho những sinh viên chưa quyết định 
được ngành học hoặc những sinh viên chưa yên 
tâm với việc học các môn chuyên môn bằng 
tiếng Nhật

Đặc biệt, các môn quản trị kinh doanh hoặc 
môn Tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản được sinh 
viên nước ngoài ưa chuộng 
Trong môn học tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản, 
các sinh viên sẽ tiến hành nghiên cứu một cách 
chuyên nghiệp các điển tích xưa và văn hóa 
Nhật Bản

Bắt đầu nghiên cứu một cách chính thức
Nhờ việc tham gia vào các phòng, ban nghiên 
cứu, có khi các sinh viên gặp được những người 
bạn thân trong đời

Sân dã cầu

Tòa nhà nghiên cứu

Sân bóng đá

Sân bóng số 2

Sân thi đấu điền kinh

Hội quán sinh viên

Nhà thể thao số 1

Nhà thể thao số 2

Nhà số 2

Tòa nhà trung ương

Nhà số 3

Nhà số 6

Thư viện

Linden Hall West

Linden Hall East

Cổng chính

Nhà số 1

Thông điệp của hiệu trưởng

Học sinh sau khi tốt nghiêp chủ yếu làm việc tại  (Tại Nhật) Những nơi làm việc chủ 
yếu ( Nước ngoài )

Những nơi học lên (bậc cao học)
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Nơi dự định 

xây trường 

mới

Mục lục

Tổng quan về trường đại học
     trang 1

Chương trình học đại học
     trang 2

Về Hokkaido 
     trang 5

Hỗ trợ du học sinh
     trang 6 

N
ăm

 thứ nhất
N

ăm
 thứ hai

N
ăm

 thứ ba
N

ăm
 thứ tư

Tốt nghiệp
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Tuyển khảo

Hỗ trợ về kinh tế & học phí

Tuyển du học sinh nước ngoài du học tự túc

Thi chuyển trường (các trường liên kết) 

Học phí của du học sinh (Năm 2021) 

Chế độ "Học bổng hỗ trợ du học sinh" mới được thành lập !!

Vui lòng xem hướng dẫn dự thi để biết chi tiết. * Nội dung có thể thay đổi.

Số người

Số người

Danh mục

Học phí học kỳ 1 cho sinh viên phổ thông 385.000 yên

Học phí học kỳ 1 cho du học sinh là 269.500 yên Miễn giảm học phí (20%)
Học bổng học

thuật (10%)

Tiền nhập học

Tiền học (Sau miễn giảm)

Phí dụng cụ, thiết bị

Phụ phí giảng dạy

Tổng cộng

Học kỳ mùa ThuHọc kỳ mùa Xuân

200,000 Yen - 200,000 Yen

308,000 Yen
308,000 Yen

［269,500 Yen］

373,000 Yen

［334,500 Yen］
946,000 Yen

［907,500 Yen］

616,000 Yen

［577,500 Yen］

60,000 Yen 60,000 Yen 120,000 Yen

5,000Yen 5,000 Yen 10,000 Yen

573,000 Yen

Tổng cộng cho năm đầu tiên

20 người

Vài người

Nơi dự thi

Nơi dự thi

Đại học 
Sapporo 
Tokyo *2

Trường đại 
học hợp tác

Ngành học

Ngành học

Nhóm 
trường *1

9 ngành 
học

Nội dung thi

Nội dung thi

Điều kiện nộp đơn

Điều kiện nộp đơn

1.Xem xét hồ sơ
2.Thi viết
3.Phỏng vấn

1.Xem xét hồ sơ
2.Thi viết
3.Phỏng vấn

Tham dự một trong các kỳ thi sau
1. Dự thi "Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT) N2" trở lên
2. Dự  thi môn "Tiếng Nhật" và "Môn tổng hợp" của "Kỳ thi tuyển sinh đại học Nhật Bản 
    dành cho sinh viên quốc tế (EJU)"

1. Đang theo học tại các trường đại học nước ngoài có ký hợp đồng liên 
    kết với Đại học Sapporo 
2. Để nhập học vào Đại học Sapporo, phải học xong đại học năm thứ 2hoặc cao hơn, số 
    tín chỉ học xong phải bằng hoặc trên 60 (bao gồm 4 tín chỉ môn Tiếng Nhật)
3. Đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) Cấp 2 trở lên hoặc có năng lực 
    tiếng Nhật tương đương

Sinh viên quốc tế ở Đại học Sapporo

Danh sách các trường Đại học nước ngoài liên kết    

 (thời điểm tháng 4 năm 2021) 

Tỷ lệ du học sinh từ các nước và khu vực

Tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2020, có 57 du học sinh ở 5 nước và khu vực 

đang theo học tại Đại học Sapporo

Đại học Sapporo đã ký hợp đồng liên kết với 38 trường Đại học thuộc 11 nước và khu vực, 

bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc v.v.Hàng năm, 

nhiều sinh viên nước ngoài từ các nơi trên thế giới đến du học tại trường.

＊1 Chọn chuyên ngành bạn muốn học sau khi nhập học ngay thời điểm nộp hồ sơ.  ＊2 Tại Tokyo chỉ có lịch cho kỳ sau

* Đây là số tiền sau khi được khấu trừ từ học bổng du học sinh.  ＊Học bổng du học sinh này sẽ được áp dụng từ học kỳ mùa thu của năm đầu tiên. "

* Bảng dưới đây là số tiền sau khi đã giảm học phí cho du học sinh. Trong [ ] là số tiền được miễn giảm. 

* Tại thời điểm làm thủ tục nhập học, Vui lòng thanh toán 1 số các chi phí khác (42.500 yên) .

   (Chi phí khác bao gồm: Phí gia nhập hội sinh viên 3.500 yên, phí của hội sinh viên 4.000 yên,

   phí hoạt động sau giờ học 10.000 yên, phí hội đồng môn 25.000 yên)

* Trường không thu bất kỳ khoản trái phiếu nhập học nào.

* Một số phí nhập học và các chi phí khác chỉ phải nộp vào năm học đầu tiên 

   (bao gồm cả sinh viên chuyển trường).

* Trên đây là nội dung của hướng dẫn tuyển sinh sinh viên nhập học năm 2021.

   Sinh viên nhập học từ năm 2022 trở lên có thể thay đổi mà không cần báo trước.

* Phí học nâng cao dự định  là 25.000 yên nửa kỳ từ năm thứ hai trở đi. "

Europe

Asia North America

Phần Lan  1 trường

Áo  1 trường

Campuchia  1 trường

Việt Nam  1 trường

Thái  1 trường

Mỹ  5 trường

Nga  3 trường

Trung Quốc  16 trường

Hàn Quốc  6 trường

Đài Loan  2 trường

Canada  1 trường

Đây là hệ thống cấp học bổng tương đương 10% học phí nếu đáp ứng các tiêu chí của trường đại học ví dụ như 
dựa vào kết quả học tập của học kỳ trước.

*Ở một số trường đối tác có điều kiện riêng cho du học.   [*] Trường đối tác chỉ nhận sinh viên quốc tế chuyển trường tới . 

Trung Quốc  
 72%(41vị)

Đài Loan  
7%(4vị)

Việt Nam  7%(4vị) Mỹ  2%(1vị)

Hàn Quốc  
12%(7vị)
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Trường đại học Trung Ương
Trường đại học Cao Ly
Trường đại học nữ Quang Châu
Đài Loan
Đại học Khoa Kỹ Đài Trung
Đại học Khoa Kỹ Lĩnh Đông
Campuchia
Đại học Mekong Campuchia
"Thái Lan
Đại học Kasetsart
Việt Nam
Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc 
gia Hà Nội "

Nga
Đại học liên bang đông bắc
Đại học tổng hợp Sakhaline
Đại học tổng hợp Moscow
Trung Quốc
Đại học An Huy
Đại học Thanh Đảo Tân Hải
Đại học Khoa Học Công Nghệ
Đại học Thẩm Quyến
Đại học Ngoại Ngữ Đại Liên
Đại học Ngoại Ngữ Ngoại Thương Quảng Đông
Đại học Ngoại Ngữ Thiên Tân

Đại học Hải Dương Trung Quốc
Đại học Huệ Châu
Đại học Kinh Tế Công nghiệp Huệ Châu[*]

Đại học Sư Phạm Đại Khánh[*]

Đại học Ngoại Ngữ Việt Tú Triết Giang
Đại học Dân Tộc Đại Liên [*]

Đại học Hồng Sơn 
Đại Học Cơ Điện Thượng Hải
Đại học Sư Phạm Tín Dương
Hàn Quốc 
Trường đại học Hàn Thụy
Trường đại học Toàn Châu
Trường đại học Paichai

Mỹ
Đại học Kearney bang Nebraska
Đại học Lincoln bang Nebraska
Đại học Ball State 
Đại học Pacific bang Oregon
Đại học Hilo Hawaii
Canada
Đại học Saint Mary
Phần Lan
Đại học Lapland
Áo
Đại học khoa học ứng dụng Joanneum
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Đại học Sapporo
Trung tâm giao lưu quốc tế : SUICC 

Nội dung hỗ trợ (một phần)

Thời khóa biểu năm

Trung tâm giao lưu quốc tế Đại học Sapporo tiến hành hỗ trợ, giúp đỡ 

cho tấc cả du học sinh ngoại quốc theo học tại trường được hưởng 

một đời sống du học có ý nghĩa và có thể an tâm để tập trung học tập. 

Hệ thống hỗ trợĐời sống ở Sapporo

4 mùa Sapporo  Thành phố hiện đại hòa hợp với tự nhiên. Không khí tươi mát trong lành

Ẩm thực  Thành phố hiện đại hòa hợp với tự nhiên. Không khí tươi mát trong lành

Sinh hoạt phí

Dân số

Từ Tokyo đến Sapporo
bằng máy bay
Khoảng 1 giờ 30 phút 

Nhiệt độ

Khoảng 1.900.000 người

mùa Hè    26 độ C

mùa Đông    âm 7 độ C (bình quân)

Mì Ramen Thịt cừu nướng Sushi

Hokkaido

Sapporo

Tokyo

Lễ hội hoa cà Sapporo Lễ hội Sapporo beer garden

Lễ hội pháo hoa sông Toyohira

Lễ hội YOSAKOI Soran "

Lễ hội mùa thu Sapporo

Lễ hội pháo hoa nghệ thuật 
Moerenuma "

"Lễ hội tuyết Sapporo

Sapporo trắng
Lễ hội chiếu sáng "

Vật giá

Tư cách cư trú

Giá cho thuê nhà trung bình sống 1 
mình ở Sapporo 

Hỗ trợ học sinh

Sinh hoạt phí trung bình của du học sinh
(Theo bản điều tra dành cho sinh viên quốc tế của chúng tôi) 

Hỗ trợ cuộc sống

Nước khoáng 100 yên/chai,

Vé xe buýt     210 yên

Cho phép hoạt động ngoài tư cách

Được thay mặt học sinh làm các thủ tục xin cấp phép 

liên quan đến visa tại nyukan

Quản lý thông tin như du lịch trong nước, xuất nhập 

cảnh

Như là chỉ đạo tham gia khóa học

Tư vấn học bổng

Hỗ trợ việc làm

…

Như là trao đổi hỗ trợ về nhà ở

Cung cấp thông tin sinh hoạt đời sống

Đối ứng trong trường hợp khẩn cấp

…

Hàng tháng 30.000-
             50.000 yên 

Mỗi tháng 70.000-
         100.000 yên 

( Chi phí tiện ích ( điện, gas ) chi trả riêng )  (Đại học → Trung tâm Sapporo)

Tháng 4
・Lễ khai giảng

・Buổi học đầu tiên của học 
    kỳ mùa xuân

・Học nội quy, hướng dẫn của 
    học kỳ mùa xuân

・Tiệc chào mừng du học sinh

Tháng 3
・Lễ trao bằng / chứng 
    chỉ kết thúc khóa học

・Hướng dẫn dành cho 
    Du học sinh "

Tháng 8
・Nghỉ hè

Tháng 10
・Tiệc chào mừng nhỏ

・Giao lưu 

Tháng 6
・Lễ hội trường đại học

・Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

・Hội giao lưu "

Tháng 11
・Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản

・Lễ mochitsuki

・Giao lưu "

Tháng 9
・Buổi học đầu tiên của học kỳ mùa thu

・Học nội quy, hướng dẫn của học kỳ mùa thu

・Thực tập ở Hokkaido 

Website chính thức của Đại học 
Sapporo dành riêng cho du học sinh 
 http://intl.sapporo-u.ac.jp/ja/

Instagram chính thức của SUICC
https://www.instagram.com/su.suicc/

* Về thời gian và nội dung các sự kiện

   có thể có thay đổi. 
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Về Hokkaido Hỗ trợ du học sinh

Mùa Xuân Mùa Hạ Mùa Thu Mùa Đông
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